
 

 

 

QUY TRÌNH PHỤC HỒI VƯỜN TIÊU VÀ CÀ PHÊ 

I. Mục Đích: 

- Nhằm tạo ra giải pháp tối ưu nhất cho người nông dân trong việc chăm sóc các cây 

trồng bằng một quy trình kỹ thuật khép kín thông qua các sản phẩm của công ty đem 

lại hiệu quả cao cho người nông dân.  

II. Thời điểm và đối tượng thực hiện:  

- Thời điểm: tất cả các mùa trong năm, tối ưu nhất là đầu mùa mưa. 

- Đối tượng: Tiêu và Cà Phê bị bệnh vàng lá chế chậm sinh trưởng phát triển kém, 

năng suất thấp,… 

- Yêu cầu chung: Khi thực hiện quy trình nông dân không sử dụng thêm các sản phẩm 

khác vào quy trình để tránh tình trạng ngộ độc trên cây trồng và đảm bảo tính so 

sánh với cây đối chứng do nông dân chăm sóc. 

III. Quy Trình Thực Hiện:  

 Bước 1: Làm bồn với mục đích tránh thất thoát vật tư khi thực hiện nhưng phải đảm 

bảo thoát nước tốt khi có mưa. 

 Bước 2: Tiến hành đo pH đất để thẩm định từ đó đưa ra hướng xử lý bột lân vôi với 

một liều lượng hợp lý nhất để nâng cao pH đất tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi 

sinh vật phát triển cũng như tăng khả năng hấp thu phân bón của cây trồng (rải đều 

xung quanh gốc tới tán cây  rồi tưới nếu không có mưa). Yêu cầu trước và sau xử lý 

nhân viên thị trường phải  ghi lại tất cả các thông tin về pH đất và cùng nông dân 

kiểm chứng . Trung bình 5 kg lân vôi/mô hình 10 cây. 

 Bước 3:  Sau bước 2 từ  2 – 3 ngày hòa 100ml Siêu Lân với 50 lít nước tưới cho 

một mô hình 10 cây với mục đích giải độc cho cây và kích thích khả năng phục hồi 

bộ rễ  

 Bước 4: Tạo một hệ sinh vật phân giải hữu cơ, lân và đối kháng với nấm bệnh, 

tuyến trùng trong đất bằng 2 cách sau: 

o Cách 1: Sau bước 4 ta tiến hành bổ sung phân hữu cơ đã ủ hoai mục từ trước 

theo công thức (1 m³ vỏ trấu cà phê + 5 kg chế phẩm tricoderma) trung bình 

từ 2 – 3 kg/gốc. (Quy trình ủ phân nội bộ của công ty đính kèm). 

o Cách 2: Sau bước 4 ta tiến hành trộn vi sinh vật đối kháng với nấm pythium, 

fusarium, phytopthora,..và tuyến trùng với phân hữu cơ Đồng Phú theo liều 

lượng như sau: trộn đều 5 kg tricoderma với 1 tấn KOTAMUN sau đó bón 

1 -1.5kg/trụ. 



 

 

 

 

 Bước 5: Xử lý sau bước 5 từ 5 - 7 ngày, phun humic nước hoặc siêu ra đọt 

trên lá  kết hợp bón phân bằng các sản phẩm của công ty tùy theo tình trạng 

phục hồi của cây như phân khoáng 

 Lưu ý: Bước 5 và bước 6 sau khi bón phân xong phải đảm bảo độ ẩm gốc 

bằng cách lấp một lớp đất mỏng và xác hữu cơ để tạo điều kiện cho nấm sinh 

khối cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ rễ phục hồi. 

 

 

 


